
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์  

ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 

--------------------------------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุน  
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นั้น 

  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนการตี พิมพ์ผลงานทาง
วิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ครั้งที่ 1 จ านวน 5ผลงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้  

       1. ประเภทที่ 1 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ให้ได้รับเงินสนับสนุนรางวัลละ 
30,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 2 ผลงาน 

2. ประเภทที่ 2 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ได้รับเงิน
สนับสนุน รางวัลละ 15,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับรางวัล 

3. ประเภทที่ 3 งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ ให้ได้รับเงินสนับสนุน รางวัลละ 5,000 
บาท มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 3 ผลงาน 

  ทั้งนี้ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จักได้ด าเนินการโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคาร
พาณิชย์ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลต่อไป โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณา 

      ประกาศ ณ วันที่    8    เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 

                                                            (ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์) 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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เอกสารแนบท้าย 

           รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์  

ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 

1. ประเภทที่ 1 งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ รางวัลละ 30,000 บาท จ านวน 2 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน รายละเอียดการเผยแพร่ 
1 รวิรัตติกร 

Ravi-Rattikorn 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาวิณี บุณเสริม 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ โครงการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd 
International Symposium on 
Creative Fine Arts 2022 (2nd 
ISCFA 2022) 
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 Anywhere อาจารย์ ดร.นรีรัตน์ พินจิ
ธนสาร 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ โครงการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd 
International Symposium on 
Creative Fine Arts 2022 (2nd 
ISCFA 2022) 
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ประเภทที่ 2 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ได้รับเงินสนับสนุนรางวัลละ  
15,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับรางวัล 

3. ประเภทที ่3 งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ รางวัลละ 5,000 บาท จ านวน 3 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน รายละเอียดการเผยแพร่ 
1 โถงกิจกรรมอเนกประสงค์

ภายในอาคารโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลืมพระเกียรติ 
Multi-functional Hall at 
Thammasat University 
Hospital 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กรกมล ตันติวนิช 

คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

สถาปัตยน์ิทรรศน์ ครั้งที่ 5 
วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2564 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
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3. ประเภทที ่3 งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ รางวัลละ 5,000 บาท (ต่อ) 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน รายละเอียดการเผยแพร่ 
2 นักคิด 

The Thinker (Girl) 
อาจารย์มงคล สวุรรณ
ชาตร ี

คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร ์

นิทรรศการ People to People  
วันที่ 15 มิถุนายน - 21 พฤศจิกายน 
2564 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

3 ข้างหลังภาพ 
Behind the Blue 

อาจารย์มงคล สวุรรณ
ชาตร ี

คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร ์

นิทรรศการ People to People  
วันที่ 15 มิถุนายน - 21 พฤศจิกายน 
2564 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

 


